
 

                                                               
 
 

 

 

 (ریال)قیمت

 

 ویژگی ها

 

 نوع   نرم افزار

پرنسحسابداری  صورت سود و زیان کاال 300000  

پرنسحسابداری  گزارش تفصیلی سود و زیان 300000  

پرنسحسابداری  گزارشات تخفیف ردیفی کاال 300000  

 پرنسحسابداری  گزارشات حواله ها و رسید ها 300000

پرنس حسابداری صورت سود و زیان 400000  

پرنسحسابداری   POSقابلیت استفاده از کیبورد  400000  

 حسابداری زعفران  POSقابلیت استفاده از کیبورد  400000

پرنسحسابداری  شبنم کاال/گزارشات سریال 400000  

پرنسحسابداری  سند افتتاحیه 500000  

پرنسحسابداری  اشانتیون 700000  

پرنسبداری حسا کاهش سرمایه /افزایش  700000  



 

                                                               
 
 

 

 حسابداری زعفران افزایش / کاهش سرمایه 700000

 حسابداری پرنس باز کردن چند فاکتور همزمان 700000

 حسابداری پرنس تعریف چندین بارکد برای کاال 700000

 حسابداری پرنس تقسیم سود انباشته 700000

 حسابداری زعفران تقسیم سود انباشته 700000

پرنسحسابداری  ت دسته چکثبت و مدیری 700000  

 حسابداری زعفران ثبت و مدیریت دسته چک 700000

پرنسحسابداری  چاپ چک و تنظیمات 700000  

 حسابداری زعفران چاپ چک و تنظیمات 700000

پرنسحسابداری  شیفت کاری 700000  

پرنسحسابداری  عملیات انبار  700000  

 حسابداری زعفران عملیات انبار 700000

 حسابداری زعفران فاکتور امانی خرید 700000 



 

                                                               
 
 

 

پرنسحسابداری  فاکتور امانی و گزارشات 700000  

پرنسحسابداری  کالرآیدی 700000  

 حسابداری زعفران کالرآیدی 700000

پرنسحسابداری  گروه پیش فاکتور و سفارشات 700000  

حسابداری زعفران  گروه سفارشات 700000  

پرنسحسابداری  انبارداری گروه گزارشات 700000  

 حسابداری زعفران گروه گزارشات انبارداری 700000

پرنسحسابداری  گروه گزارشات زمانی کاال 700000  

پرنسحسابداری  گروه گزارشات سرمایه ها  700000  

 حسابداری زعفران گروه گزارشات سرمایه ها  700000

پرنسحسابداری  گروه معامله کاال 700000  

 حسابداری زعفران گروه معامله کاال 007000

پرنسحسابداری  گروه هزینه و درآمد  700000  



 

                                                               
 
 

 

 حسابداری زعفران گروه هزینه و درآمد 700000

پرنسحسابداری  گزارش دفتر تفصیلی اشخاص 700000  

 حسابداری زعفران گزارش دفتر تفصیلی اشخاص 700000

پرنسحسابداری  گزارش سود بخش ها 700000  

 حسابداری زعفران گزارش سود بخش ها 000007

پرنسحسابداری  گزارش نقطه سفارش کاال 700000  

 حسابداری زعفران گزارش نقطه سفارش کاال 700000

پرنسحسابداری  گزارشات انبار ها 700000  

پرنسحسابداری  مانیتور دوم 700000  

 حسابداری زعفران مانیتور دوم 700000

پرنسحسابداری  دستگاه کارت خوان ارتباط با 1400000  

پرنسحسابداری  امکانات تکمیلی صندوق مکانیزه فروشگاهی 1400000  

پرنسحسابداری  پنل ارسال پیامک و متعلقات 1400000  



 

                                                               
 
 

 

 حسابداری زعفران پنل ارسال پیامک و متعلقات 1400000

پرنسحسابداری  ترازنامه 1400000  

انحسابداری زعفر ترازنامه 1400000  

پرنسحسابداری  تولید محصول   1400000  

 حسابداری زعفران تولید محصول   1400000

زعفران  تولید محصول   1400000  

پرنسحسابداری  چاپ بارکد کاال / شلف لیبل و تنظیمات 1400000  

پرنسحسابداری  گروه سیستم حقوق و دستمزد 1400000  

اری زعفرانحسابد گروه سیستم حقوق و دستمزد 1400000  

پرنسحسابداری  گروه گزارش دفاتر  1400000  

 حسابداری زعفران گروه گزارش دفاتر  1400000

پرنسحسابداری  گروه گزارشات تحلیل آماری 1400000  

پرنسحسابداری  گزارش اسناد حسابداری 1400000  



 

                                                               
 
 

 

 حسابداری زعفران گزارش اسناد حسابداری 1400000

پرنسحسابداری  ال توسط مشتریمشاهده قیمت کا 1400000  

پرنسحسابداری  جزئیات جـواهـر 2100000  

پرنسحسابداری  ماژول ویژه فروشندگان عینک 2100000  

پرنسحسابداری  اقساط 2800000  

 حسابداری زعفران امکانات پیشرفته صندوق مکانیزه  2800000

زعفران  امکانات پیشرفته صندوق مکانیزه 2800000  

 حسابداری زعفران حسابداری زعفران با امکانات محدود 2800000

پرنسحسابداری  خصوصیات کاال 2800000  

پرنسحسابداری  مدیریت فایل های ویزیتورها 2800000  

 ویزیتور بازاریاب در فاکتور،گزارشهای مرتبط 2800000

 

پرنسحسابداری   

پرنسحسابداری  ماژول فروش هایپر مارکت 3000000  



 

                                                               
 
 

 

درج سفارش توسط مشتری)سفارش گیر  3000000

 مشتری(

پرنسحسابداری   

 حسابداری زعفران مدیریت سفارش توسط آشپزخانه 3000000

درج سفارش توسط مشتری ] سفارش گیر  3000000

 مشتری [ 

 حسابداری زعفران

 زعفران مدیریت سفارش توسط آشپزخانه 3000000

 حسابداری زعفران اتصال به ترازو  3500000

پرنسحسابداری  بارکدهای وزنی؛ اتصال به ترازو 3500000  

پرنسحسابداری  کارت خرید 3500000  

 حسابداری زعفران کارت خرید 3500000

 حسابداری زعفران عدد 01افزودن سفارش گیر گارسون  3750000

 زعفران عدد 01افزودن سفارش گیر گارسون  3750000

پرنسحسابداری  روماژول ویژه فروشندگان خود 4200000  



 

                                                               
 
 

 

پرنسحسابداری  سیستم مشارکت در فروش)شعب( 5500000  

 حسابداری زعفران عدد 02افزودن سفارش گیر گارسون  6750000

 زعفران عدد 02افزودن سفارش گیر گارسون  6750000

پرنسحسابداری  داشبورد مدیریتی اندروید 7000000  

ی زعفرانحسابدار داشبورد مدیریتی اندروید 7000000  

 حسابداری زعفران مدیریت متمرکز چند موسسه 7000000

پرنسحسابداری  مدیریت متمرکز چند موسسه 7000000  

 حسابداری زعفران عدد 03افزودن سفارش گیر گارسون  9750000

زعفران  عدد 03افزودن سفارش گیر گارسون  9750000  

 حسابداری زعفران حسابداری جامع  11000000

 حسابداری زعفران عدد 04افزودن سفارش گیر گارسون  00012750

 زعفران عدد 04افزودن سفارش گیر گارسون  12750000

پرنسحسابداری  سیستم مشارکت در فروش)مرکز( 13000000  



 

                                                               
 
 

 

 حسابداری زعفران عدد   05افزودن سفارش گیر گارسون  15750000

فرانزع  عدد    05افزودن سفارش گیر گارسون  15750000  

 حسابداری زعفران حسابداری جامع زعفران 16000000

 حسابداری زعفران عدد    06افزودن سفارش گیر گارسون  18750000

زعفران  عدد   06افزودن سفارش گیر گارسون  18750000  

 حسابداری زعفران عدد    07افزودن سفارش گیر گارسون  21750000

 زعفران عدد    07 افزودن سفارش گیر گارسون 21750000

 حسابداری زعفران عدد  08افزودن سفارش گیر گارسون  24750000

 زعفران عدد  08افزودن سفارش گیر گارسون  24750000

 حسابداری زعفران عدد  09افزودن سفارش گیر گارسون  27750000

 زعفران عدد  09افزودن سفارش گیر گارسون  27750000

 حسابداری زعفران عدد  10یر گارسون افزودن سفارش گ 30750000

 زعفران عدد  10افزودن سفارش گیر گارسون  30750000



 

                                                               
 
 

 

 حسابداری زعفران عدد  11افزودن سفارش گیر گارسون  33750000

 زعفران عدد  11افزودن سفارش گیر گارسون  33750000

 حسابداری پرنس بخش و انبار اختصاصی کاربر 35000000

 حسابداری زعفران انبار اختصاصی کاربربخش و  35000000

 حسابداری زعفران عدد  12افزودن سفارش گیر گارسون  36750000

 زعفران عدد 12افزودن سفارش گیر گارسون  36750000

 حسابداری زعفران عدد 13افزودن سفارش گیر گارسون  39750000

 زعفران عدد 13افزودن سفارش گیر گارسون 39750000

 حسابداری زعفران عدد 14افزودن سفارش گیر گارسون  42750000

 زعفران عدد 14افزودن سفارش گیر گارسون  42750000

 حسابداری زعفران عدد 15افزودن سفارش گیر گارسون 45750000

 زعفران عدد 15افزودن سفارش گیر گارسون  45750000

 حسابداری زعفران عدد 16افزودن سفارش گیر گارسون  48750000



 

                                                               
 
 

 

 زعفران عدد 16افزودن سفارش گیر گارسون  48750000

 حسابداری زعفران عدد 17افزودن سفارش گیر گارسون  51750000

 زعفران عدد 17افزودن سفارش گیر گارسون  51750000

 حسابداری زعفران عدد 18افزودن سفارش گیر گارسون  54750000

نزعفرا عدد 18افزودن سفارش گیر گارسون  54750000  

 حسابداری زعفران عدد 19افزودن سفارش گیر گارسون  57750000

زعفران  عدد 19افزودن سفارش گیر گارسون  57750000  

 حسابداری زعفران عدد 20افزودن سفارش گیر گارسون  60750000

زعفران  عدد 20افزودن سفارش گیر گارسون  60750000  

 


